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Golvskiva (1) med tva motstaende parallella kortsidor

(2, 3) och tva motstaende parallella langsidor (4, 5)

varvid en langsida (5) och en kortsida (3) ar forsedda

med en not (6 fig 3) och resterande sidor (2, 4) ar for-

sedda med en fjader (7 fig 3) . Notens (6) undersida be-

stir av en list (10) , vilken list (10) i sin yttre del ar

forsedd med en uppatriktad kant (11) . Skivan (1) ar pa

undersidan forsedd med ett spar (12) langs de fjaderfor-

sedda sidorna (2, 4), parallellt med dessa, med sadan

storlek och pa sadant avstand frin dessa att sparen (12)

med snav passning kan mottaga den uppatriktade kanten (11)

pa listen (10) pa en anslutande skiva (1). Listen (10)

och sparet (12) ar forsedda med kompletterande lasorgan.
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Foreliggande uppfinning avser en golvskiva sasom laminat-
golvskiva och parkettgolvskiva med tva motstaende kort-
sidor och tva motstaende langsidor, varvid en langsida
och en kortsida ar forsedda med en not och resterande
sidor ar forsedda med en fjader.

Laminatgolv har under de senaste aren blivit allt popu-
larare och borjar pa manga marknader ersatta t ex par-
kettgolv och heltackningsmattor. Vid framstallning av
laminatgolv tillverkas forst ett s k dekorativt hard-
plastlaminat vanligen bestaende av en stomme av pappers-
ark impregnerade med fenol-formaldehydharts och ett de-
korativt ytskikt bestaende av ett dekorpappersark im-
pregnerat med melamin-formaldehydharts . Laminatet fram-
stalls genom pressning av de olika arken under hogt
tryck och fdrhojd temperatur.

Det erhallna laminatet limmas sedan vanligen pa en barare
av exempelvis spanskiva eller anvands som sadant utan
barare och kallas da vanligen kompaktlaminat . Den darvid
framstallda laminerade skivan sagas sedan upp i ett antal
golvbrador som forses med not och fjader pa lang- och
kortsida. Ofta har de framstallda golvbradorna en tjock-
lek av ca 7 mm. Darmed kan de i regel laggas ovanpa be-
fintligt golvmaterial vid renovering. Enligt ett annat
alternativ kan en eller flera dekorativa ark enligt ovan
istallet direktlamineras mot en barare av exempelvis
spanskiva

.

Vid laggning av sadana golv anbringas normalt lim i noten
pa golvbradorna nar de laggs. Darfbr blir det svart att
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byta en skadad brada eller ta upp ett helt golv och exem-

pelvis flytta det till ett annat rum. Man har darvid

funderat over att kunna astadkomma golvskivor som kan

laggas utan lim och trots detta ger stabila golv dar golv-

bradorna sakert halles fast mot varandra i fogarna. Detta

ar ett svart problem speciellt som man maste ta hansyn

till att underlaget for golvbradorna inte alltid ar helt

rakt och slatt.

Man maste ocksa. beakta att en golvkonstruktion som loser

namnda problem inte far vara for tekniskt komplicerad

och/eller for kostnadskravande . Konstruktioner med dubbel-

haftande tape ar ocksa forkastliga eftersom tapens lim-

funktion efterhand upphor nar limmet aldras.

Genom foreliggande uppfinning har man lyckats losa ovan-

staende problem och astadkommit en golvskiva sasom la-

minatgolvskiva och parkettgolvskiva med tva motstaende

parallella kortsidor och tva motstaende parallella ling-

sidor. En lingsida och en kortsida ar fSrsedda med en not

och resterande sidor med en fjader.

Golvskivan kannetecknas av att notens undersida bestir av

en pa golvskivans undersida anbringad och i forhallande

till skivans bversida parallell, utstickande list, vilken

list i sin yttre del ar forsedd med en uppatriktad kant.

Skivan ar pa undersidan fbrsedd med ett spar langs de

fjaderforsedda sidorna parallellt med dessa och pa ett

sadant avstand fran dessa att sparet, med relativt snav

passning kan mottaga den uppatriktade kanten pa listen pa

anslutande golvskiva. Listen och sparet ar forsedda med

kompletterande lasorgan for fastlasning av den uppat-

riktade kanten i sparet, varvid golvskivorna efter lagg-

ning fixeras vid varandra och forhindras att oavsiktligt

losgoras.
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De kompletterande lasorganen bestar enligt en fbredragen
utforingsform av uppfinningen av en snappkant respektive
ett samverkande, fbretradesvis med underskurna kanter
fbrsett urtag.

Urtaget loper fbretradesvis parallellt med langsidan pa

listen och ar utformat i listens uppatriktade kant.

Snappkanten ar lampligen fastsatt i bottnen pa sparet sa
att den riktas nedat eller utgor en nedatriktad inte-

grerad del av en list anordnad i sparet.

Urtaget stracker sig fbretradesvis langs hela langsidan
respektive kortsidan av golvskivan och snappkanten har
fbretradesvis samma langd som urtaget. Snappkanten kan
vara uppdelad i tva eller flera delpartier eventuellt i

form av enskilda snappklackar

.

Enligt en annan utforingsform av uppfinningen utgbrs de
kompletterande lasorganen av fjadrar, snappkanter e dyl
anordnade langs minst en av sparets vertikala kanter.
Dessa fjadrar, snappkanter e dyl klammer mot minst en av
den uppatriktade kantens sidor.

Den uppatriktade kanten ar lampligen bredast upptill,
fbrsedd med utbuktningar langs sidokanterna eller ut-
formad pa annat satt sa att fjadrarna, snappkanterna
e dyl kan lasa fast den uppatriktade kanten nar denna
ar infbrd i sparet.

Listen pa golvskivans undersida ar lampligen anordnad i

en urfrasning varvid listens undersida och resten av
golvskivans undersida ligger i plan med varandra. Listen
ar darvid lampligen limraad mot golvskivans undersida.
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Normalt ar minst en av listen och snappkanten utformad i

ett elastiskt material sasom plast, gummi e dyl. Darmed

sakerstalles en bra snappfunktion. Den andra delen kan

exempelvis vara utford i aluminium. Alternativt ar bada

delarna utforda i namnda elastiska material.

Uppfinningen forklaras narmare i anslutning till bifogade

figurer varav fig 1 schematiskt uppifran visar en golv-

skiva enligt uppfinningen. Fig 2 visar samma golvskiva

fran undersidan. Fig 3 visar ett tvarsnitt genom en ut-

foringsform av en golvskiva dar tva sadana golvskivor

ar under montering. Fig 4 visar ett tvarsnitt genom en

annan utforingsform av en golvskiva dar tva sadana golv-

skivor ar monterade.

Golvskivan 1 enligt uppfinningen har tva motstaende

parallella kortsidor 2, 3 (fig 1 och 2) och tva motsta-

ende parallella lingsidor 4, 5 (fig 1 och 2). En lang-

sida 5 och en kortsida 3 ar forsedda med en not 6 (fig 3)

och resterande sidor 2 , 4 ar forsedda med en fjader 7

(fig 3).

Notens 6 undersida bestar av en pa golvskivans 1 under-

sida 8 (fig 3 och 4) genom lim e dyl anbringad list 10,

vilken list 10 sticker ut ifran golvskivan i forhallande

till skivans oversida 9. Listen 10 ar i sin yttre del

forsedd med en uppatriktad kant 11.

Skivan 1 ar pa undersidan forsedd med ett spar 12 langs

de fjaderforsedda sidorna parallellt med dessa, med sadan

storlek och pa sadant avstand fran sidorna att sparen 12

med relativt snav passning kan mottaga den uppatriktade

kanten 11 pa listen 10 pa en anslutande skiva 1. Listen
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10 och sparet 12 ar forsedda med kompletterande lasorgan
for fastlisning av kanten 11 i sparet 12. Golvskivorna
fixeras darvid till varandra och forhindras att oavsikt-
ligt losgoras.

vid den utforingsform av uppfirtningen som visas pa fig 3

utgors en del av de kompletterande lasorganen av en ned-
atriktad snappkant 13 utgorande en integrerad del av en

list 15 fastsatt med exempelvis lim i sparet 12. En andra
samverkande del av de kompletterande lasorganen utgors av
ett urtag 14 i den uppatriktade kanten 11.

vid monteringen av golvskivorna 1 till ett golv lagger
man lampligen skivorna rad for rad. Man for darvid in
fjadern 7 pa en skiva 1 in i noten 6 pa en tidigare lagd
skiva 1. Den skiva som fors in lyfts darvid lampligen upp
nagot sasom framgar av fig 3. Nar fjMdern 7 kommit pa
plats i noten 6 sa trycks snappkanten 13 ned i urtaget
14. Not-fjaderforbandet samt snappkanten 13 i urtaget 14

hindrar sedan golvskivorna att slappa fran varandra i

hdjdled. Snappforbandet 13, 14 hjalper till att hindra
golvplattorna att glida isar i sedled. Eftersom aven
kanten 11 befinner sig i ingrepp med sparet 12 sa hindras
plattorna att glida isar i sidled aven av dessa delar.

Urtaget 14 ar lampligen utformat med underskurna kanter
medan snappkanten 13 har ett kompletterande tvarsnitt.
Urtaget 14 stracker sig langs hela langsidan 5 respektive
kortsidan 3 av golvplattan. Snappkanten 13 har samma
langd som urtaget 14.

Listen 10 ar tillverkad av aluminium och fastlimmad i ett
urtag pa golvskivans undersida. Sasom framgar av figur 3



har urtaget for listen 10 sadan dimension att undersidan

av listen 10 hamnar i samma plan sou resten av golvskivans

undersida.

Vid demontering av golvskivorna gar man lampligen i mot-

satt riktning som vid monteringen. Man lyfter saledes upp

den sist lagda raden, skiva for skiva sa att snappkanterna

13 lossas fran urtaget 14 och fjadern kan dragas ur noten.

Vid den andra utfbringsformen av uppfinningen som illu-

streras pa fig 4 utgors de kompletterande lasorganen av

langsgaende yttersidor IS pa den uppatriktade kanten 11

samt av fjadrar, snappkanter e dyl 16 anordnade langs

minst en av sparets 12 vertikala kanter 17.

Fjadrarna, snappkanterna e dyl 16 klammer mot yttersidor-

na 18 och nailer fast kanten 11 i sparet 12. F6r att

astadkomma en bra fasthallning av kanten 11 ar denna

bredast upptill och lutar inat. Delarna 16 far darvid ett

bra grepp mot de sneda sidorna 18.

Vid denna utforingsform har ristens 10 ena ande gjorts

ungefar lika tjock som kanten 11 i den andra anden. Detta

ar dock inte nodvandigt utan listen 10 kan vara jamntjock

som vid den utforingsform som visas pa fig 3.

Golvskivorna enligt fig 4 monteras och demonteras pa

samma satt som ovan angivits betraffande den utforings-

form som visas pa fig 3

.

Enligt bada utforingsformerna ovan erhalles ett stabilt

golv dar golvbradorna kan laggas utan lim och trots detta

sakert halles fast mot varandra i fogarna.
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Uppfinningen ar inte begransad till de visade utforings-

formerna, da dessa kan modiferas pa olika satt inom upp-

finngens ram.
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PATENTKRAV

1. Golvskiva sisom laminatgolvskiva och parkettgolvskiva

(1) med tva motstaende parallella kortsidor (2, 3)

och tva motstaende parallella langsidor (4, 5) varvid

en lings ida (5) och en kortsida (3) Mr forsedda med

en not (6 fig 3) och resterande sidor (2, 4) ar for-

sedda med en fjader (7 fig 3) kanneteck-
nad darav, att notens (6) undersida bestir av

en pa golvskivans undersida (8) anbringad och i fbr-

hillande till skivans oversida (9) utstickande list

(10) vilken list (10) i sin yttre del ar forsedd med

en uppitriktad kant (11) , att skivan (1) pa under-

sidan ar forsedd med ett spar (12) langs de fjader-

forsedda sidorna (2, 4), parallellt med dessa, med

sadan storlek och pa sadant avstand fran dessa att

sparet (12) med relativt snav passning kan mottaga

den uppatriktade kanten (11) pa listen (10) pa en

anslutande skiva (1), att listen (10) och sparet (12)

ar forsedda med kompletterande lasorgan for fastlas-

ning av kanten (11) i sparet (12) varvid golvskivorna

(1) fixeras vid varandra och forhindras att oavsikt-

ligt losgoras.

2 . Golvskiva enligt patentkrav 1 kannetecknad
darav, att de kompletterande lasorganen bestar

av en snappkant (13) respektive ett samverkande, fdre-

tradesvis med underskurna kanter forsett urtag (14)

.

3. Golvskiva enligt patentkrav l eller 2 kanne-
tecknad darav, att urtaget (14) lbper

parallellt med langsidan pa listen (10) och ar ut-

format i listens (10) uppatriktade kant (11).
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7.

Golvskiva enligt nagot av patentkraven 1-3, k a n n etecknad darav, snappkanten (13) ar fast-
satt i bottnen pi sparet (12) sa att den riktas nedat
eller utgor en nedatriktad integrerad del av en list
(15) anordnad i sparet (12)

.

Golvskiva enligt nagot av patentkraven 1-4, k a n n e-tecknad darav, att urtaget (14) stracker
sig foretradesvis langs hela langsidan (5) respektive
kortsidan (3) samt att snappkanten (13) foretradesvis
har samma langd son urtaget (14)

.

Golvskiva enligt nagot av patentkraven 1-5, k a n n e-tecknad darav, att snappkanten (13) Mr
uppdelad i tva eller flera delpartier.

Golvskiva enligt patentkrav 1 eller 2 k a n n e-
t e c k n a d d a r a v, att de kompletterande las-
organen utgors av fjadrar, snSppkanter e dyl (16) an-
ordnade langs minst en av sparets (12) vertikala
kanter (17) vilka fjadrar, snappkanter e dyl (i 6 )

klammer mot minst en av den uppatriktade kantens (ii)
sidor (18)

.

Golvskiva enligt patentkrav 7, kannetecknad
darav, att den uppatriktade kanten (11) ar bredast
upptill, forsedd med inbuktningar langs sidokanterna
eller utformad pa annat satt sa att fjadrarna, snapp-
kanterna e dyl (16) kan lasa fast kanten (H) nar den
ar inford i sparet (12).

Golvskiva enligt nagot av patentkraven 1-8, kanne-tecknad darav, att listen (10) ar anordnad
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i en urfrasning pa skivans undersidan (8) varvid listens

undersida och resten av golvskivans undersida ligger

i plan raed varandra.

10. Golvskiva enligt nagot av patentkraven 1-9, k a n n e-

tecknad darav, att minst en av listen (10)

och snappkanten (13) ar utformade i ett elastiskt ma-

terial sasom plast, gummi e dyl.
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